
Éd. 547. Frumvarp til laga
uiii eigiiarnáiiislieiinild á nokkruiii löndum  og á afnotarctti  landsvæða í Hafn- 
arfirði, Garðalireppi og Grindavíkurlireppi og um stæ kkun lögsagnarum dæm is 
Haf narf j a rðarkaups taðar.

(Eftir 3. umr. í ís'd.).

1. gr.
R íkisstjórninni er heiinilt að taka eignarnánii:

1. Afnotarétt af öllu óræktuðu landi ja rða r innar  As í Garðalireppi.
2. Þann lilutann af óræktuðu landi ja rð a r in n a r  Hvaleyri í Hafnarfirði, sem 

ekki er þegar eign H afnarfjarðarkaupstaðar.
3. Afnotarétt þess landsvæðis, sem takm arkast þannig: Að austan af veginum 

milli H afnarf jarðar  og Revkjavikur, að norðan af Arnarneslæk og Arnar- 
nesvogi, að vestan af beinni línu ú r  suðvesturliorni A rnarnesvogar að vest- 
urliorni Engidals, þaðan m eðfrani Álftanesveginuni að aðalveginum milli 
H afna rf ja rða r  og Reykjavíkur. Undanskilið skal þó land nýbýlisins Lang- 
liolts og land það milli Arnarnes- og Hraunholtslækja, sem þegar er útskipt 
til bænda í Garðahreppi.

4. Ja rð irna r  Krísuvik og Stóra-Nýjabæ i Grindavíkurlireppi.

2. gr.
Þegar eignarnám  liefir farið f ram  eftir 1.—3. tölulið 1. gr., skal ríkissjóður 

selja eða leigja H afnarf jarðarkaupstað  þessi lönd jafnóðum , enda greiði kaup- 
staðurinn skaðabætur til (iarðahrepps fyrir  Jiá tek jurýrnun , sem hreppurinn 
kann að verða fvrir  vegna eignarnámsins. E n n frem u r  greiði kaupstaðurinn  til 
einstakra n ianna skaðabætur fyrir  rétt Jieirra til landsins og n iannvirk ja  á Jiví, 
ef ríkissjóður selur kaupstaðnuin landið, en ella greiði r íkissjóður þessar skaða- 
liætur, ef landið verður leigt kaupslaðnuni. Afnotarétt jarðanna, sem í 4. tölul. 
1. gr. getur, skal afhenda H afnarfjarðarkaupstað , þannig að hann  fái Jiörf kaup- 
staðarins fy rir  liita, ræktun og sum arbeit fullnægt, en Gullbringusýslu skal af- 
lient lítt ræktanlegt lieitiland ja rðanna  sem afré tta rland  fy rir  sauðfé, hvort- 
tveggja eftir  því, sem staðhættir  og landrými leyfa. Gera skal landam erki milli 
aðilja uiii leið og Jieim er aflient landið.

Skaðabætur samkv. upphafi Jiessarar greinar, svo og b æ tu r  fyrir  eignarnám  
jarðanna Krísuvíkur og S tóra-N ýjabæjar skuhi m etnar  af gerðardóm i Jiriggja 
nianna. Rúnaðarm álastjóri skal vera einn Jieirra, annar  'skipaður af bæstarétti 
og liinn liriðji skipaður af atvinnum álaráðherra .

3. gr.
Lönd Jiau, sem H afnarfjarðarkaupstaður kann  að eignast eða fá á leigu á 

þennan liátt, er honum  skylt að leigja bæ jarn iönnum , eða ráðstafa á annan  hátt 
til ræ ktunar, í samráði við Búnaðarfélag íslands. Þó er lionum óheimilt að selja 
landið aftur.

4. gr.
Eftir  þvi sem eignarnám  Jietta er f ram k v æ m t að því er snertir  1.—3. tölu- 

lið 1. gr., og landið er afhcnt H afnarfjarðarkaupstað , skal Jiað Iagt undir lög- 
sagnarum dæ m i H afnarfjarðarkaupstaðar og kaupslaðarsvæðið stækkað sem þvi 
nemur.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


